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الرؤية

Vision

أن نكون مدرسة رائدة في منطقة الخليج العربي وأن نساعد األوالد والبنات على تطوير إمكاناتهم الكاملة فكريا وجسديا 

نهدف إلى .تتتمثل رؤيتنا في أن نصبح نموذجا للتعليم والتعلم الفعال من خالل بيئة تعليمية فعالة.واجتماعيا وعاطفيا وروحيا

نتمنى أن يتفوق المعلمون في علم .مساعدة الطالب على تحقيق أقصى إمكاناتهم واكتساب حب التعلم مدى الحياة

التدريس،يحفزون العقول الصغيرة ويشجعونهم على التميز خارج

.  الصفوف الدراسية

:الصفات التالية في نفوس طالبهاإلى تعزيز تهدف مدرسة كمبردج العالمية 

الثقة والتواضع

الطموح والتعاطف

حب المعرفة واإلحترام

البصيرة وا لتسامح 

الرسالة

Mission

تهدف مدرسة كمبردج العالمية إلى بناء مواطنين سعداء،مبدعين،ذوي أخالق حسنة،يعيشون حياة تملؤها الحماسة 

المية نسعى لتحقيق ذلك من خالل تعليم مستنير،منضبط وشامل يواكب التغيرات الع.ويؤثرون إيجابيا في حياة اآلخرين

.مع الحفاظ على القيم األساسية الجوهرية

:ويتحقق ذلك من خالل نواتج التعلم السبع

SEVEN KEY LEARNING RESULTSيكون لدى جميع ال

أن يكون جميع الطالب على دراية بتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وقادرون على العمل عالم غني بتكنولوجيا -1

.المعلومات

طالب الثقة الكاملة في النفس وأن يكونوا مؤهلين لفهم واستخدام اللغة اإلنجليزية-2

.للقيام بأدوار فعالة في العالم الدولي

يكون لدى جميع الطالب الثقة الكاملة في النفس وأن يكونوا مؤهلين لفهم واستخدام اللغة العربية والثقافة -3

.للقيام بأدوار فعالة في الثقافة والتقاليد المحلية

الدراسات اإلسالمية هي جزء أساسي من التعليم لجميع الطالب المسلمين،ويتم تعزيز الثقافة اإلسالمية من خالل -4

.  يقوم الطالب بتطوير اهتماماتهم في األنشطة الرياضية والثقافية والجمالية كأفراد.المدرسة

يعمل الطالب في مجموعات كي يطوروا من الثقة،التواضع،اإلحترام ،الرحمة والرؤية والتسامح حتى يصبحوا مواطنين -5

.عالميين في الغد

.الصرامة األكاديمية،الذوق واإلنضباط أشياء أساسية لضمان مستقبل مشرق للطالب-6

.بث روح المواطنة العالمية في نفوس الطالب-7

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Mr. Vinod Kumar Bhatia 
CIS Principal 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

اليوم الرياضي القطري

450مليون شخص على مستوى العالم وفقد أكثر من 8.5أصاب فيروس كورونا أكثر من 

أدت تقريبًا؛ كما منذ ظهوره في جميع دول العالم 19انتشر كوفيد لقد. حياتهمشخص ألف 

تدابير التباعد االجتماعي والجسدي ، وإغالق الشركات والمدارس والحياة االجتماعية الشاملة 

، التي أصبحت شائعة للحد من انتشار المرض ، إلى تعطيل العديد من جوانب الحياة العادية ، 

.بما في ذلك الرياضة والنشاط البدني

يعني أنه سيتعين علينا ما . قريبوقت في لن تنتهي 19كوفيد أصبح من الواضح أن جائحة 

.نعيش ونتعايش مع هذا الوضعمعرفة كيف 

في يمكن للرياضة أن تساعدحيث  . أثناء الجائحة تكتيكات ذكيةبنشاط وحيوية  يتطلب البقاء 

يجب أن نجعل النشاط البدني جزًءا ال يتجزأ من . كسب المعركة ضد جائحة فيروس كورونا

.حياتنا ألن الرياضة واألنشطة البدنية األخرى مهمة جًدا للحفاظ على نظام مناعة قوي

تتمتع : "كما قال نيلسون مانديال ذات مرة. كما كانت الرياضة تقليديا بمثابة وحدة عالمية

لديها القدرة على توحيد الناس اإللهام، لديها القدرة على . الرياضة بالقدرة على تغيير العالم

".بطريقة ال يفعلها سوى القليل 
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. قطر دولة تقوم بالكثير للترويج للفن والثقافة ونمط الحياة الصحي في جميع أنحاء العالم

ومن. الواقع ، تلعب قطر دوًرا مهًما في تعزيز المجتمع الصحي على المستويين الجسدي والنفسيفي 

.المثير لالهتمام أن هذا يجعل قطر واحدة من دول العالم التي تخصص يوًما معينًا للرياضة

تفال االححيث يتم . شهر فبراير من كل عاميوم الثالثاء الثاني من يتم االحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر 

بهذا اليوم بمناسبة المرسوم الذي وقعه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب األمير وولي العهد في 

وكانت الفكرة من وراء هذا المرسوم هي تخصيص يوم الثالثاء الثاني من فبراير . 2011ديسمبر 

يوم يتمحور. هذا اليوم له أهمية كبيرة في حياة القطريين. ثم تقرر االحتفال بيوم قطر الرياضي. للرياضة

تنظم . قطر الوطني للرياضة حول المشاركة في األنشطة التي تعد خطوة إلى األمام نحو مجتمع صحي

الوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص سلسلة من الفعاليات العامة وتشجع موظفيها على االنخراط 

ن وبيكرة القدم إلى كرة السلة والتنس والتايكواندو بين تتراوح األنشطة . بحماس في األنشطة الرياضية

الدراجات إلى السباحة ، مع عدد ال يحصى من الدورات الرياضية المجانية والمسابقات االجتماعية ركوب 

وليس . ، المتاحة لجميع األعمار والقدرات لضمان حصول الجميع على فرصة المشاركة في الرياضة

الد البالقادمين إلى يصل حتى إلى السياح في البالد ولكن األمر كحصورا  فقط على المواطنين والمقيمين 

لة سيتم االحتفال هذا العام باليوم الرياضي لدو. يمكنهم المشاركة في أنشطة اليوم الرياضي الوطنيحيث  

لكننا نحتاج إلى اتباع اإلرشادات . سيكون هذا يوًما مليئًا بالمرح واألنشطة. 2021فبراير 9قطر في 

19كوفيد الصادرة عن الحكومة والتدابير االحترازية التي يمكن أن تساعدنا في إنقاذ أنفسنا واآلخرين من 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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والرسالةالرؤية

.إنني أتطلع لمواصلة العام الدراسي كي نتمكن من تحقيق رؤية ورسالة المدرسة لطالبنا

الرحالت و،الفعالياتما نفعله بمدرستنا يندرج حول مفتاح التعلم عن طريق فكل 

كل من الدراسة األكاديمية وعلى نطاق في خبراتهم وتنمي طالبناتساندواألنشطة التي 

.أوسع في التعليم

:خبار النشرة األسبوعيةأ

نها إحيث ( الجازيت)على النشرة األسبوعية من مجلة المدرسة طالع االنرجوكالمعتاد 

ن النشرة باللغتيتصدر و.تعتبر المصدر األساسي للمعلومات لدى الطالب وأولياء األمور

.الساعة الواحدة ظهرافي تمامالخميساإلنجليزية والعربية على موقع المدرسة يوم 

الفيس بوك: جتماعياالموقع التواصل 

حدثيماعلىطالعلالبالمدرسةالخاصةبوكالفيسصفحةعلىطالعاالرجاءأيضا

.بالمدرسة

مدرسيالفالزي.مدرستناطالبمنأساسياجزءاالمدرسيالزييعتبر:المدرسيالزي

.المدرسةمجتمعفيأعضاءويجعلهممعاالمدرسةطالبيوحد

:(البورتال)المدرسةموقع

المدرسةموقععلىللدخولالجديدالرابطهذااستخدامرجاء

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.comالقديمةالسركلمةنفساستخداممع.

http://taleb-cis.ethdigitalcampus.com/
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SCHOOL CALENDAR 

AY 2020 - 2021

TERM 1 (August – December 2020)

Staff Return Tue, 25th August 2020

Students Return Tue, 1st September 2020

Term 1 Examination Sun – Sun, 6th – 13th December 2020

Last Day for Students & Staff Thu, 17th December 2020

Qatar National Day Fri, 18th December 2020

Term Break Begin Sun, 20th December 2020

TERM 2 (January – April 2021)

Staffs & Students Return Sun, 3rd January 2021

Result Publication Thu, 7th January 2021

Qatar National Sports Day Tue, 9th February 2021

Term 2 Examination Thu - Thu, 18th - 25th March 2021

Last Day for Students Thu, 25th March 2021

Term Break for Students Sun - Thu, 28th March – 8th April 2021 

Staff Sun – Thu, 28th March – 1st April 2021 

TERM 3 (April – June 2021)

Staff Return Sun, 4th April 2021 

Students Return Sun, 11th April 2021

Result Publication Thu, 15th April 2021

Ramadan Begin Mon, 12th April 2021

‘Eid Break (tentative) Thu – Thu, 13th – 20th May 2021

Term 3 Examination Thu – Thu, 3rd – 10th June 2021

Result Publication Wed, 16th June 2021

Last Day for Students Thu, 17th June 2021

Last Day for Staff Thu, 24th June 2021

Year End Re-Test Sun – Wed, 27th – 30th June 2021

Last Day for Heads Thu, 1st July 2021

Re-Test Result Publication Sun, 4th July 2021

Principal 

Cambridge International School 

Doha – Qatar 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net



All students must depart school promptly at the end of the school day 

Parents must ensure students are picked up promptly after dispersal.
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Years 1 to 3

Registration 07:00am – 07:15am

Period 1 07:15am – 8:00am

Period 2 08:00am – 08:45am

Break 08:45am – 09:15am

Period 3 09:15am – 10:00am

Period 4 10:00am – 10:45am

Period 5 10:45am – 11:30am

Period 6 11:30am – 12:15pm

Years 9 to 13

Registration 07:15am – 07:30am

Period 1 07:30am – 8:15am

Period 2 08:15am – 09:00am

Period 3 09:00am – 09:45am

Break 09:45 am – 10:15am

Period 4 10:15am – 11:00am

Period 5 11:00am – 11:45am

Period 6 11:45am – 12:30pm

LESSON TIMINGS 

AY 2020 – 2021/TERM 1
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جدول الامتحانات للعام الدراسي 

2020-2021

الفصل الدراسي الأول

الفصل الدراسي 

الأول

2020ديسمبر 13إلى 6من 

الفصل الدراسي  

الثاني
2021مارس 25إلى 18من 

الفصل الدراسي 

الثالث

3rd – 10th June 2021

يونيو 10إلى 3من  

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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سياسة االختبارات                      

موضوعات االختبار
األول،والثاني،والثالث: للفصول الدراسية: ثالثة اختبارات

YEAR
GROUP EXAMINATION TOPICS

Year 1 & 2
.اختبارات تحريرية، تعطى درجات تقديرية على التقييم المستمرللطفلال يوجد

Year 3 to 9
اختبارات كل فصل دراسي على الموضوعات التي تمت دراستها خالل الفصل الدراسي        تعتمد
.نفسه

Year 10
(. 3،2،1الفصول)االختبارات جميع ما تمت دراسته في العام الدراسي كامال تشمل

Year 11 في الفصل الدراسي األول يكون االختبار فيما تمت دراسته في الصف العاشر باإلضافة إلى ما  

.تمت دراسته في الفصل الدراسي األول من الصف الحادي عشر

.يشمل االختبار جميع ما تمت دراسته في الصف العاشر والحادي عشر:  في االختبار التجريبي

نهاية العام ستعتمد على نتائج نظام هذه االختبارات داخليه فقط ونتائج

CIE

Year 12 & 13 .جميع ما تمت دراسته خالل الفصل الدراسي األول وحتى تاريخ االختبار:الفصل الدراسي األول

.جميع ما تمت دراسته خالل العام الدراسي كامال: االختبار التجريبي

نهاية العام ستعتمد على نتائج نظام هذه االختبارات داخليه فقط ونتائج

CIE

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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:ضرورة الحضور الدائم-1

السنة ويكون عليه أن يعيد ال يسمح للطالب بحضور اختبار نهاية العام 

خالل العام %  80أخرى ؛ إذا قلت نسبةأيام حضوره للمدرسة عن  مرة 

.الدراسي

(.تحتسب من أول يوم) 

صحي مقبول وبموافقة اإلدارة يعامل معاملة / الغياب بعذر رسمي* 

.الحضور وتحتسب أيام الغياب في نسبة الحضور

من الروضة للصف الثاني ينقل الطالب للمرحلة التالية تلقائيا، إالفي حالة أن يواجه الطالب

.صعوبات في التعلم أو كثرة في أيام الغياب

من الصف الثالث إلى الصف التاسع

سياسة الترقي

من الروضة الثانية 

حتى الصف الثاني 

اإلبتدائي

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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درجات نهاية الفصل الدراسي-2

نهاية كل فصل دراسي، يتم احتساب الدرجة التراكمية للواجبات،والتطبيقات،واالختبارات 

.القصيرة،واختبارات نهاية الفصل الدراسي

.يتم عقد اختبار نهايَة كل ِّ فصل دراسي-1

9-3وتحتسب نسبة الدرجة كماهو  موضح بالجدول من 

CA & End of Topic Quiz 5%, Homework 5%, Examination 65%; Behaviour 25%

(In the all above cases CA, HW and End of topic quiz marks will be added 

together and shown as a single mark entry. Examination and Behaviour marks 

will be shown separately in the progress card

9-3تحتسب الدرجة التراكمية في نهاية العام كما هم موضح بالجدول من الصف 

Final Cumulative mark- 100%- The final result will be judged based on this Final

Cumulative mark of every subject at the end of the academic year.

– Average mark scored in the three Terms;

– Average of all the three terms examination marks;

- Average of all the three Terms. Lowest mark will be zero.-25%Behaviour Mark

CA /HW/QuizMark -10%

Examination Mark -65%

Notes: CA- Continuous Assessment; HW- Home work; Quiz – End of topic quiz

9 3سياسة الترقي من الصف 

تندرج نتيجة االختبار -1إلى 

:تحت أربع مجموعات

Section A English, Mathematics, Science, Social Studies & ICT .

Section B Arabic.

Section C Islamic Studies.

Section D French (those who attend afternoon session from Year 1 to 7) & Qatar 

History.

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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(2) ASS MARKS- YEAR 3 TO 9

(3) درجات النجاح

. الطالب الذي يحقق أقل من الحد األدنى للدرجة يحتسب راسبا

Category Section A Section B Section C Section D

الطلبة العرب المسلمون الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

الحد األدنى للنجاح 

اللغة العربية هو في

50%

الحد األدنى للنجاح في 

التربية اإلسالمية هو 

50%

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة العرب غير 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

الحد األدنى للنجاح 

اللغة العربية هو في

50%

ال يوجد حد أدنى للنجاح ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة غير العرب 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

الحصول على 

من كل مادة % 50

.بهذه المجموعة

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الحد األدنى للنجاح في 

التربية اإلسالمية هو 

50%

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

الطلبة غير العرب غير 

المسلمين

الحد األدنى للنجاح 

%  50الحصول على 

من كل مادة بهذه 

.المجموعة

ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

ال يوجد حد أدنى للنجاح ال يوجد حد أدنى 

للنجاح

.               إذا كانت تساهم في وصول الطالب للحد األدنى للنجاحكل مادة تعطى درجة واحدة في المائة رأفة في 
.

الصف العاشر

:نسبة الحضور-1

لن يسمح له بدخول االختبار النهائي وسيقوم بإعادة % 80الطالب الذي تقل نسبة حضوره عن 

.يحتسب يوم الغياب بعذر مرضي من أيام الحضور. السنة

:درجات نهاية الفصل الدراسي-2

في نهاية كل فصل دراسي تحتسب درجات تراكمية للواجبات،التطبيقات واختبارات الفصل الدراسي كما هو موضح 

:بالجدول

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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. .يعقد اختبار في نهاية كل فصل دراسي
الجدول يوضح طريقة احتساب الدرجات التراكمية لكل فصل دراسي 

للصف العاشر

CA & End of Topic Quiz 5%, Homework 5%, Examination 65%; Behavior 25%

(In all above cases CA, HW and End of Quiz marks will be added together and shown as a 

single mark entry.

Examination and Behaviour marks will be shown separately in the progress card)

:الدرجة التراكمية النهائية في نهاية العام تحتسب كما هو موضح بالجدول

YEAR10

CA/HW/QuizMark -10% – Average mark scored in the three Terms;

Examination Mark - 65% - (25% of Term 1 +25% of Term 2 + 50% of Term3

examination marks) ;

Behaviour Mark -25% - Average all the three Terms. Lowest mark willbe zero.

Final Cumulative mark - 100% - The final result will be judged based on this Final

Cumulative mark of every subject at the end of the 

academic year.

Notes: CA- Continous Assessment; HW- Home work; Quiz – End of topic quiz

سياسة الترقي للصف العاشر
.من درجة كل مادة كحد أدنى للنجاح% 50يجب أن يحصل الطالب على 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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:متطلبات الحضور-

م كما هو الحال في تاريخ التقد( من تاريخ اليوم األول للحضور)٪ 80لن يُسمح للطالب الحاصلين على نسبة حضور أقل من 

.مئويةاللحساب النسبة حضور التعامل مع الغياب بشهادة طبية على أنه وسيتم  CIEبالتسجيل في امتحان  CIEلاللتحاق بـ 

درجات نهاية العام-2

 CIEالدوليستستند نتيجة نهاية العام إلى الدرجات التي سجلها الطالب في اختبار كامبردج (1)

ات التي تجريها المدرسة هي مجرد تقييم داخلي والدرجات التي سجلها الطالب في االمتحاناالمتحانات (2)

.الفشل/ الداخلية لن تقرر النجاح 

في  "X"أو  "U"أولئك الذين حصلوا على الدرجة . 13و 12و 11ال توجد عالمة نجاح عامة في السنة (3)

ربية والتعليم ، الداخلية سيتم اإلبالغ عن فشلهم في المدرسة لسجل وزارة التاألولية جميع المواد في التقييمات 

.قطرب

ا فقط على الموضوعات التي اختارها الطالب والدرجات التي حصلوا عليه13و 12يعتمد القبول في السنة (4)

التوالي ويخضع لمعايير القبول على (  CIEمن قبل التي تم إجراؤها ) IGCSE / ASفي امتحانات مستوى 

.السائدة في المدرسة خالل كل عام دراسي

في منح القبول في الصفين  CIEتحدد كل مدرسة سياستها الخاصة من عام إلى آخر على أساس درجات (5)

.13و 12

.الطالب الذين يتغيبون بسبب المرض أو ألسباب أخرى أثناء امتحانات الفصل الدراسي: مالحظة

((MCحةصالالطالب في حضور امتحان نهاية الفصل الدراسي بسبب المرض ، فيجب عليه تقديم شهادة طبية أخفق إذا 

الطالب من فصل للتحقق وإذا وجدت غير حقيقية ، يمكن الشهادات الصحيةتخضع . )مقبولة لدى المدرسة

(.المدرسة
ت على النحو كانت هناك شهادة طبية صالحة ومقبولة ألي فحص في نهاية الفصل الدراسي ، فسيتم أخذ العالماإذا ( ا

:التالي

كعالمة امتحان نهاية الفصل 1خالل الفصل الدراسي تسجيلها تم الخاصة بالمادة التي  CAدرجةتؤخذ -1الفصل 

األول

.للمادة المعنيةفقط " 1نهاية الفصل الدراسي "امتحان درجة سيتم أخذ -2الفصل 

.2أو الفصل 1بين امتحانات نهاية الفصل الدراسي سيتم أخذ أدنى عالمة للمادة المعنية-3الفصل 

لفحص ، إذا كانت الشهادة الطبية المقدمة غير مقبولة للمدير أو لم يتم إصدار أي شهادة في غضون يومين من ا( ب

.الطالبفيها تغيب للمادة التي فسيتم منح عالمة صفر 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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STUDENT FRIENDLY REMEDIAL ACTION POLICY 2019-20

A: التقصير في آداء الواجبات

(عدم تسليم الواجب قبل الموعد المحدد)

بنه للواجب ايجب على ولي األمر التأكد من أداء 

وتسليمه

Sequence in a Term
( subject wise)

Action Impact on 
Homework

mark

Remarks

المرة األولى في الفصل 

الواحدالدراسي
في دفتر متابعة الطالبتكتب مالحظة هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثانية في الفصل 

الواحد
كتابي        تحذير هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

المرة الثالثة في الفصل 

الواحد

:لن يسمح للطالب ب

- حضور حصص النشاط

- المشاركة في الرحالت المدرسية

- المشاركة في أي أنشطة،أو 

.يوم21مسابقات لمدة 

هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

األمر يجب أن يحضر ولي

.لمقابلة المعلم واإلدارة

المرة الرابعة أو أكثر a) أيام3يفصل الطالب لمدة 

.دراسية

:لن يسمح للطالب ب

- حضور حصص النشاط

- المشاركة في الرحالت المدرسية

- المشاركة في أي أنشطة،أو 

. يوم21مسابقات لمدة 

هذا الواجب يخسر درجة

.كاملة

ترسل رسالة وإيميل لولي 

األمر

األمر يجب أن يحضر ولي

لمقابلة المعلم والنائبة 

.األكاديمية

إذا لم يحضر ولي األمريمنع 

الطالب من التسجيل في 

المدرسة للعام الدراسي 

.الجديد .

A (1) - Year 2, 3 & 4- Student will lose the particular homework mark for the subject every time. 

.                                                            يفقد الطالب درجة الواجب:الصفوف الثاني،الثالث والرابع 

A (2) - Year 5 and above-

:الصفوف الخامس فما فوق

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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B: BEHAVIOUR ISSUES From Year 2 and above)

الئحة العقاب السلوكي من الصف الثاني فما فوق

:سياسة العقاب السلوكي داخل الصف وأثناء التدريس

TERM 1

SEQUENCE العقاب
السلوكالتأثير على درجة

المرة األولى يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

يخسر خمس درجات من السلوك في 

.تلك المادة

المرة الثانية

يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

يخسر خمس عشرة درجة من السلوك 

.في تلك المادة

المرة الثالثة
الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل يمنع

.الدراسي

الكلية للسلوك في يخسر الدرجة

.جميع المواد

TERM 2 & 3

1 INCIDENT BEFORE

SEQUENCE PUNISHMENT
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

المرة األولى

.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

خمس درجات )درجات 7الطالب يخسر

(درجتان من المادة +من السلوك 

المرة الثانية يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.أيام3يفصل الطالب لمدة .إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي
درجة17يخسر الطالب 

(من المادة2+سلوك15)

المرة الثالثة .الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل الدراسييمنع الكلية للسلوك في يخسر الدرجة

جميع المواد

2  INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE PUNISHMENT
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

1st Incident

يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة 21يحرم الطالب لمدة

.أيام3يفصل الطالب لمدة .إضافية

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

4+درجات سلوك 5يخسر 

(درجات9)من المادة

2nd 

Incident

الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل يمنع

.الدراسي

=من المادة4+درجة15خسر 

(19درجة) 

3 & MORE INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION
EFFECT IN BEHAVIOUR 

MARKS

1st Incident

.الطالب من حضور الفصل الدراسي ويحضر فقط ألداء اختبار نهاية الفصل الدراسييمنع Lose 5 + ( 2 x no of times student 

has incidents before during the 

current academic year) marks 

subject

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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EMEDIAL POLICY-BEHAVIOUR ISSUES IN ACTIVITY CLASSES, OUTSIDE & INSIDE CLASS 
DURING BREAK TIME

سياسة العقاب أثناء حصص النشاط داخل وخارج الصف وأثناء الفسحة 

TERM 1

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

.تحذير كتابي في دفتر متابعة الطالب

المرة الثانية
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي

.يفصل الطالب لمدة يوم

المرة الثالثة
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف اإلجتماعي

.أيام3يفصل الطالب لمدة

الرابعةالمرة Out for Term and student can attend only Term End Examination

TERM 2 & 3

1 INCIDENT BEFORE
SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
.يوما من حضور حصص األنشطة،الرحالت وأي أنشطة إضافية21يحرم الطالب لمدة

.يقوم الطالب بحل بعض أوراق العمل بمكتب المشرف االجتماعي

.تحذير كتابي في دفتر متابعة الطالب

المرة الثانية
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities & 3 Days 

suspension. Student has to do remedial class work in Counsellor room. One day suspension.

المرة الثالثة
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities. Student 

has to do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

الرابعةالمرة Out for Term and student can attend only Term End Examination

2  INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip and any other Extra Curricular Activities & 3 Days 

suspension. Student has to do remedial class work in Counsellor room. One day suspension.

المرة الثانية
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip & other Extra Curricular Activities. Student has to 

do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

المرة الثالثة Out for Term and student can attend only Term End Examination

3  INCIDENTS BEFORE
SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى
21 days exclusion from the Activity classes, Field Trip &any other Extra Curricular Activities. Student

has to do remedial class work in Counsellor room. Three day's Suspension from the next day.

المرة الثانية Out for Term and student can attend only Term End Examination

4 or MORE INCIDENTS BEFORE

SEQUENCE REMEDIAL ACTION

المرة األولى     Out for Term and student can attend only Term End Examination

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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ِّ مخالفة  ِّ المدرسي  :وعدم ارتداء بطاقة الهويةالزي 

لن يسمح للطالب بحضور الحصص الدراسية بدون ارتداء الزي المدرسي 

.المناسب وبطاقة الهوية

:عدم ارتداء الزي الرياضي

أو المشاركة في األنشطة الرياضية، الصالة دخول لن يسمح للطالب * 

.المناسبةالمالبس الرياضية  ارتداء دون الرياضية 

أو المشاركة في األنشطة الرياضية دخول الصالة الرياضية؛ لن يسمح للطالب 

ارتداء األحذية الرياضية التي ال تترك عالمة على دون 

.األرض

األجهزة الرياضية ، أوقاعة لن يسمح للطالب دخول الصالة الرياضية*

بطاقة دون  أو المشاركة في األنشطة الرياضية ( الجيم)

.الهوية

والحذاء الرياضي سيؤدي إلى منعهم من الرياضي، عدم التزام الطالب بالزي *

المدرسية أو أي أنشطة يتم ، والرحالت حضور األنشطة

إعدادها وسيتم إرسالهم لحضور حصص تقوية بمعرفة 

.مكتب عالقات أولياء األمور

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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HW SCHEDULE AY 20-21 TERM 2 FOR YEAR 3 TO 13

ONLINE Portal HW

Years HW No. Subject HW Date of Issue on Portal Submission Dates

3 – 11 1 English, Math and Arabic 14/01/2021 17/01/21 to 21/01/21

3 – 11 2 English, Math and Arabic 21/01/2021 24/01/21 to 28/01/21

3 – 11 3 English, Math and Arabic 28/01/2021 31/01/21 to 04/02/21

3 – 11 4 English, Math and Arabic 04/02/2021 07/02/21 to 11/02/21

3 – 11 5 English, Math and Arabic 11/02/2021 14/02/21 to 18/02/21

3 – 11 6 English, Math and Arabic 18/02/2021 21/02/21 to 25/02/21

Years HW No. Subject HW Date of Issue on Portal End Date for Submission

3– 13 1 Science, QH, SST, ICT ,ISL and 

all options 

14/01/2021 17/01/21 to 21/01/21

3– 13 2 Science, QH, SST, ICT ,ISL and 

all options 

28/01/2021 31/01/21 to 04/02/21

3– 13 3 Science, QH, SST, ICT ,ISL and 

all options 

11/02/2021 14/02/21 to 18/02/21

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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AY 2020-21 TERM 2 CAS TEST SCHEDULE FOR YEAR 3 TO 13 

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

3 – 12 English 20/01/2021 10/02/2021

3 – 13 Mathematics 21/01/2021 11/02/2021

3 – 12 Arabic 24/01/2021 14/02/2021

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

3 – 9 SST 26/01/2021 17/02/2021

3 – 9 Science 27/01/2021 18/02/2021

3 – 12 ICT 28/01/2021 21/02/2021

3 – 9 QH 04/02/2021 24/02/2021

3 – 12 Islamic/Islamiyat 07/02/2021 25/02/2021

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

Yr.10 - 13 BIOLOGY 26/01/2021 14/02/2021

PHYSICS 27/01/2021 15/02/2021

CHEMISTRY 28/01/2021 16/02/2021

ECONOMICS 31/01/2021 17/02/2021

ACCOUNTING 01/02/2021 18/02/2021

BUS ST 02/02/2021 21/02/2021

EVM 10/02/2021 22/02/2021

Yr. 10-11 TRAVEL AND 

TOURISM 

11/02/2021 23/02/2021



21For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net

AY 2020-21 TERM 2 CAS TEST SCHEDULE FOR YEAR 1 and 2 

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

1 - 2 English Week 3 Week 6

1 - 2 Mathematics Week  3 Week 6

1 - 2 Arabic Week 4 Week 7

Year Subject CAS 1 Date CAS 2 Date

1- 2 SST Week 4 Week 7

1- 2 Science Week 4 Week 7

2 QH (only Y2) Week 5 Week 8

1- 2 Islamic Studies Week 6 Week 8

HW SCHEDULE AY 20-21 TERM 2 FOR YEAR 1 and 2

Years HW 

No.

Subject HW Date of Issue on 

portal 

Submission Dates

1 - 2 1 English, Math and Arabic 14/01/2021 17/01/21 to 21/01/21

1 - 2 1 Science, QH, SST, ISL 21/01/2021 24/01/21 to 28/01/21

1 - 2 2 English, Math and Arabic 28/01/2021 31/01/21 to 04/02/21

1 - 2 2 Science, QH, SST, ISL 04/02/2021 07/02/21 to 11/02/21

1 - 2 3 English, Math and Arabic 11/02/2021 14/02/21 to 18/02/21

1 - 2 3 Science, QH, SST, ISL 18/02/2021 21/02/21 to 25/02/21

Qatar History only for Year 2
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TALEB GROUP OF SCHOOLS - END OF TOPIC QUIZ SCHEDULE
ACADEMIC YEAR 2020-21

Term 2 / Year Groups 4 - 13

WEEK DATE FOR QUIZ Y 4-9 Y 10 Y 11 Y 12 Y 13

17-Jan-21 English 1 English 1 English 1 English 1

3 18-Jan-21 Math 1 Math 1 Math 1 Math 1 Math 1

19-Jan-21 Arabic 1 Arabic 1 Arabic 1 Arabic 1

20-Jan-21 Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology

21-Jan-21

Business Studies, 

Travel

and Tourism

Business Studies, Travel

and Tourism Business Studies Business Studies

24-Jan-21 Science1 Chemistry, EVM Chemistry, EVM Chemistry Chemistry

4 25-Jan-21 SST /Commerce 

1

Accounting, Economics Accounting, Economics Economics Economics

26-Jan-21 Islamic St 1 Islamic St 1 Islamic St 1 Islamic St 1

27-Jan-21

28-Jan-21

31-Jan-21 English 2 English 2 English 2 English 2

5 1-Feb-21 Math 2 Math 2 Math 2 Math 2 Math 2

2-Feb-21 Arabic 2 Arabic 2 Arabic 2 Arabic 2

3-Feb-21 Qatar History 1 Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology Physics, Biology

4-Feb-21

Business Studies, Travel

and Tourism

Business Studies, Travel

and Tourism Business Studies Business Studies

7-Feb-21 Science2 Chemistry, EVM Chemistry, EVM Chemistry Chemistry

6 8-Feb-21 SST /Commerce 

2

Accounting, Economics Accounting, Economics Economics Economics

9-Feb-21

10-Feb-21 Islamic St 2 Islamic St 2 Islamic St 2 Islamic St 211-Feb-21

14-Feb-21 English 3

15-Feb-21 Math3

7 16-Feb-21 Arabic 3

17-Feb-21

18-Feb-21

21-Feb-21 Science 3

8 22-Feb-21 SST 3

23-Feb-21 Islamic St 3

24-Feb-21

25-Feb-21

28-Feb-21 Qatar History 2

1-Mar-21

9 2-Mar-21

3-Mar-21

4-Mar-21

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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مجلة المدرسة األسبوعية ؛ مكتب االستشارات النفسية 

واالجتماعية

كل والرفاهية لمكونات الصحة العامة وهومن النوم عنصر حيوي ، غالبًا ما يتم تجاهله ، 

.واالستعداد ليوم آخراإلصالح الذاتي مهم ألنه يمك ن الجسم من والنوم . شخص

مراض قد يساعد الحصول على قسط كاٍف من الراحة أيًضا في منع زيادة الوزن الزائد وأ

ة من المعروف أن القدر المناسب من النوم يقلل من خطر اإلصاب. القلب وزيادة المرض

افظ كما أنه يح. بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري والسمنة والزهايمر

.واالكتئابعلى مستوى طاقتك ، ويحسن مزاجك ويقاوم القلق 
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Jane Muthoka
مسؤولة مرحلة 

الروضة

تحقيقفيوسيستمرواحققواالذينالطالببجميعونحتفلالوراءإلىننظر،(يناير)الثانيكانونشهرانتهاءمع

التياألنشطةجميعومعالثاني؛الدراسيللفصلرائعةبدايةلديهمأنفيمعيتتفقسوف.اآلنحتىالمرحليالنجاح

.جرت

.داثاألحفيأطفالكممشاركةضمانخاللمناألنشطةإنجاحفيوحماسكمدعمكمعلىاألمورأولياءيالكمشكراً 

Animalفعاليةخاللمناأللوانأيامنقطعحيثاألنشطةمنالمزيدإلىنتطلع،فبرايروفي Paradeستنعقدوالتي

.إليكالنشاطهذاتفاصيلبإرسالالمنظمينخاللمن،المعلمونسيقومحيث.فبراير11في

فيللمشاركةدكمجهقصارىبذليرجى.قطرلدولةالرياضيباليومالدولةتحتفلحيثالمقبلاألسبوعفيعطلةلدينا

.اليومهذافيالمفتوحةاألماكنلزيارةأوالرياضيةالتمارينبعض

فيبهاظنحتفالتيوالحيواناتاألليفةالحيواناتعنشيءكلاألطفالروضةطالبتعلم،الماضياألسبوعفي

أليفةغيريواناتحنعتبرهاقدالتيالحيواناتببعضيحتفظونالعالمحولالناسبعضأنبمعرفةفوجئوالقد.المنزل

.(والسحاليوالعناكبالحرباءمثل)وخطرة

.المزرعةواناتحيعنمعلوماتاألسبوعهذالتقواكمااألليفةللحيواناتاليدويةاألعمالبصنعكثيًرااستمتعوالقد

جلبوهالتياالزرقاءاأللعابعنوتحدثواالزرقاءبمالبسهمالطالبانضمحيثرائعًانجاًحااألزرقللونيومناحقق

هولوننا،األسبوعهذا.بإنجازاتهمجًدافخورينوكانوااألزرقباللونمختلفةمصنوعاتصنعوالقد.المدرسةإلى

.آخرناجحنشاطيومإلىونتطلعاألخضر

“Today you are YOU, that is TRUER than true.

There is NO ONE alive, who is YOUER than YOU!”

Dr. Seuss
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KG Display Board
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Star of the Week

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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KG Activities/ Blue Day

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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KG Activities/ Blue Day

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net
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Dear Parent,

There is a new feature available in Digital Campus where now the assignments on Parents 
Portal will be available Subject Wise. With this option, it would be very easier for parent to 
track down the latest assignments subject wise. Kindly find below the details 

1. There would be a new tile added to the Parents Portal named as “Academic Details”. 
Click on the tile and select the student by clicking on the Students Photo as shown 
below

2.   Click on Assignment
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3.    The subject list will appear. Click on the required subject and parents can 
download the assignment.

4.       Notice there is option New and Archived. With this option once the end 
date of the assignment is over, it will be available under Archived option

For suggestions and concerns send email to feedback@cisqatar.net


